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RESUM 

L'Oracional hispanic de Verona ha estat sempre referencia obligada per als estudis de topografia de l'Antiguitat tardana a Tarragona. 
L'estudi intenta conjugar la litúrgia amb l'arqueologia per a coneixer l'empla~ament de les esglésies de Tarraco vers el 700. L'analisi litúr
gica de l'Oracional no només permet assegurar que les conegudes rubriques de les processons del diumenge de Carnestoltes no pertanyen a 
l'ordo catedral, sinó que, també, permet identificar una quarta església -a més de les de Sant Fructuós, Sant Pere i la Catedral-, per 
a la qual va ser adaptat el Codex Veronensis i que, probablement, estava advocada a sant Hipolit. També és novedosa la proposta per a 
l'empla~ament de l'església de Sant Pere, en una volta de la cap~alera oriental del Circ -desafectat de la seva funció com a edifici 
d'espectacles- que argumentem mitjan~ant un text de 1174 del Diplomatari de Poblet. 
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ABSTRACT 

The Hispanic Oracional of Verona has always been an indispensable reference for the topographic studies of Tarragona's Late 
Antiquity. The study tries to bring together liturgy and archeology to find out the emplacement of Tarraco's churches towards year 700. The 
liturgical analysis of the Oracional not only a!lows to assure that the known rubrics of the processions of Sunday of Carnival do not belong to 
the cathedral ordo, but also to identify a forth church, in addition to Saint Fructuos, Saint Peter and the Cathedral, for which the Codex 
Veronensis was adapted and that was probably dedicated to Saint Hippolite. The proposa! for the emplacement of Saint Peter's church, in a 
volt of the oriental headboard of the Circus -deconsecrated of its function as a show building- is also a novelty that we support by a text 
dated 1174 of the Poblet Diplomatori. 
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INTRODUCCIÓ 

El Liber Orationum de festiuitatibus, més 
conegut com Oracional de Verona, constitueix un 
paradigma per a la historia de la litúrgia hispana. És 
l'únic codex datable en epoca visigoda que se'ns ha 
conservat en la tradició hispimica, la qual cosa té 
una importancia extraordinaria a l'hora de comparar, 
amb finalitats cronologiques, els seu s esquemes 
de celebració amb la resta deIs llibres litúrgics 
hispanics. 
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EIs estudis paleografics i litúrgics, que sobre la 
datació del Codex Veronensis s'han efectuat, coinci
deixen a estimar-lo deIs primers anys del segle VIII, 
és a dir, ca. el 700-710. D' aquests estudis cal des
tacar, en l'edició de J. Vives, el treball sobre la pale
ografia del manuscrit de J. Claveras (Vives 1946: 
29-55) i de M. Mundó (Mundó 1965), les aprecia
cions litúrgiques de M. de C. Díaz y Díaz (Díaz y 
Díaz 1971-1972) i les observacions de M. deIs S. 
Gros (Gros 1983). 

Pel que fa a la seva atribució a la ciutat 
de Tarraco, sembla que no hi ha cap mena de dubte, 
per dos arguments. El primer és l'esment de l'esglé
sia de Sant Fructuós, el qual, com és sabut, va patir 



martiri a Tarragona, juntament amb els seus dos 
diaques Auguri i Eulogi '. Aquest argument, per bé 
que té for~a pes, es faria insuficient si consideréssim 
l'extraordinihia difusió del culte deIs sants i deIs 
martirs ja en epoca antiga. Pero hi ha una segona raó 
que complementa la identificació de la ciutat 
originaria d' aquest Oracional amb Tarragona. 
L'Oracional conté l'ofici de sant Hipolit martir 
que 1'arquebisbe Protasi de Tarragona va demanar 
de composar al metropolita Eugeni de Toledo entorn 
l'any 646; els estudis filologics de B. de Gaiffier 
(Gaiffier 1949) han demostrat, per altra banda, que 
els textos de l' esmentat ofici que conté el e odex 
Veronensis són ben bé de la ploma d'Eugeni de 
Toledo, (Gros 1983). 

Pels estudis d'arqueologia i de litúrgia hispani
ques, 1'Oracional de Verona esta també en el punt de 
mira de la investigació que combina els textos amb 
els monuments. Tractant-se de 1'únic llibre litúrgic 
datable d'epoca visigoda de tota la tradició hispana, 
resulta altament interessant que gairebé les úniques 
rúbriques que conté siguin de caracter topografic 
-com veurem tot seguit-, la qual cosa posa de 
relleu 1'extraordinaria importancia de la litúrgia esta
cional al' Antiguitat tardana 2• En canvi, res no pres
criu sobre l' esquema de distribució deIs dispositius 
litúrgics de les esglésies com a escellaris de la majo
ria de cerimonies que conté. Precisió topografica, 
per una banda, i silenci sobre l'ordenació de 1'espai 
i forma de les esglésies, per 1'altra, demostren que, 
mentre era necessari ordenar 1'itinerari de les proces
sons estacionals, el clergat visigot no creia oportú 
prescriure una ordenació deIs escenaris litúrgics de 
les propies esglésies, per considerar-ho fora de la 
competencia deIs usuaris deIs guions de la litúrgia 3 • 

I La versió més antiga sobre la passió deis tres Martirs 
tarragonins, amb seguretat, la tenim a I'himne VI de Prudenci, de 
finals del segle IV, (cf. Lavarenne [ed.] 1951: 594-603). Les actes 
d'aquest martiri -tot i que el conjunt de les actes deIs martirs són 
una recopilació tardana, del segle VII-VIII- són for9a antigues. 
La versió que coneixem coincideix amb la versió que es coneixia 
a l' África en epoca de sant Agustí i sembla gairebé contem
porania a la que va veure Prudenci. També la datació per con
sulats de la passio constitueix una prova de la seva originalitat, és 
a dir, que haurien estat escrites pocs anys després del seu martiri, 
el16 de gener del 259, (cf. Ruíz Bueno [ed.] 1987: 781-800). 

2 S'anomenen rúbriques les anotacions deIs manuscrits que 
fan referencia al com i a I'on s'han de fer les cerimonies 
que acompanyen. Aquestes anotacions es feien generalment en 
vermell, en llatí, rubrus, d'aquí el seu nom, (Gros 1982: 150-
152). Pel que fa a la definició i estudi de la litúrgia estacional a 
l'Antiguitat tardana, cf.l'estudi de J. Baldovin, (Baldovin 1987). 

3 Sobre l' arqueologia i la litúrgia hispana pot consultar-se 
l'obra de C. Godoy, (Godoy 1992), de la qual s'esta preparant la 
microfitxa a la Universitat de Barcelona i la seva propera publi
cació. 
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ANÁLISI LITÚRGICA DE LES 
PROCESSONS DE LA DOMINICA 
IN CARNES TOLLENDAS 
DE L'ORACIONAL DE VERONA 

Abans de la creació del Dimecres de cendra, la 
Quaresma propiament dita comen~ava el dilluns 
següent, i aixo propicia que el diumenge anterior 
-1'anomenada Dominica in carnes tollendas, que 
servia d'avís públic de la prohibició de menjar carn 
durant tota la Quaresma-, en els seus textos 
litúrgics prengués l' aspecte d 'un comiat del cant de 
l' AI·leluia, el qual ja no seria repres fins la cerimo
nia de la Vetlla Pasqual. A Roma, amb l'aparició, en 
la segona meitat del segle V, d'una pre-quaresma 
-les tres dominiques de septuagessima, de sexages
sima i de quinquagessima- i de l' esmentat 
Dimecres de cendra, 1'ordre primitiu de 1'inici de la 
Quaresma queda profundament alterat. Les esglésies 
hispaniques, en canvi, mai no acceptaren aquests 
afegitons pre-quaresmals, i per aixo els seus llibres 
litúrgics conservaren la tradició antiga fins que s'hi 
introduí la litúrgia romana, als bisbats catalans ja 
entorn de l' any 800, i als regnes d' Aragó, de 
Navarra, de Castella i de LLeó en 1'últim quart del 
segle XI. 

A les esglésies hispaniques, i en concret a la de 
Toledo, aquest ofici del comiat de l' AI·leluia cele
brat el diumenge in carnes tollendas, previ al primer 
dilluns de Quaresma, fou completat, al final de les 
segones vespres, amb una processó del bisbe i de la 
clerecia vers el baptisteri per a tancar-lo i segellar-Io 
fins al Dijous sant, a fi d'indicar que en el temps 
quaresmal, fora del cas d'extrema necessitat, no es 
podia batejar ningú. Aquest costum ja apareix 
esmentat en el tractat De cognitione baptismi de 
l' arquebisbe Ildefons de Toledo, escrit a mitjan 
segle VII (PL 96, col. 156). Malgrat el gran prestigi 
que la seu primacial adquirí a la segona meitat 
d'aquest segle, el ritu de cloure el baptisteri tarda 
for~a a introduir-se en les altres esglésies episcopals 
hispaniques perque, en el canon 2 del XVII Concili 
de Toledo, celebrat 1'any 694, s'urgeix que en totes 
les esglésies d'Hispania i de la Gal·lia narbonesa «in 
initio quadragesimae (. . .) ostia baptisterii in eodem 
die pontificali manu et annulo signata clauduntur» 
(PL 84, cols. 555-556). Segurament només sera amb 
la difusió per la Península deIs llibres litúrgics tole
dans reformats per l'arquebisbe Julia vers 1'any 680 
que aquest costum sera copiat, encara que lentament, 
per les altres esglésies del Regne visigot. Tanmateix, 
tenim un testimoni més antic d'una processó sem
blant per Merida, vers l' any 630, a les Vitas 
Sanctorum Patrum Emeretensium (IV, IX, 1-20). 
L'opuscle emeritense descriu, després d'unes mati
nes, una processó des de la catedral de Santa Maria 
cap al baptisteri de Sant Joan, tot cantant laudes. El 
text ens esplica que 1'arquebisbe Fidel, a la nit, fou 
despertat pel senyal d'inici de l'ofici matinal, i que 



«statim consurgens omne festinatione ad eclesiam, 
ne ei tempus sacri officii preteriret (. .. ). At ubi 
ingressus est eclesiam sancte Marie, qua sancta 
Iherusalem nunc usque uocatur, (. .. ) in angulum 
baselice silenter con tu lit (' . .J, sollicite abscultans 
audiuit consueto ordine omne ab eis officium esse 
completum. Quo expleto, paulo aduc ante gallorum 
cantu cum laudibus peruenerunt ad eclesiam sancte 
Marie ad baselicolam sancti Iohannis, in qua babtis
terium est» (PL 80, cols. 135-136; Maya (ed.) 1992: 
41-43). 

Coneixem les peces de cant propies d'aquesta 
cerimonia -processó previa i clausura del baptis
teri- gracies al magnífic Antifoner hispanic de Lleó 
(Brou & Vives [eds.] 1959: 154). L'Antifoner fou 
escrit a mitjan segle X, pero conté, amb molta fide
litat, tot el corpus de peces de cant de la missa i de 
l'ofici diví propi de la Catedral de Toledo tal com 
fou organitzat vers l'any 680 quan l'arquebisbe Julia 
reforma i dona contextura definitiva als Liber 
Missarum i Liber Orationum de festiuitatibus tole
clans (Félix de Toledo Vita Sancti Iuliani Toletani 
episcopi: PL 96, col. 450). L' Antifoner de Lleó i 
l'Oracional de Verona ens permeten refer perfecta
ment tot 1'0fici del comiat de I'AI·leluia propi de 
l'esmentada Dominica in carnes tollendas. Porten, 
pero, com veurem tot seguit, algunes variants en la 
processó conclusiva de les segones vespres, propies 
d' aquesta celebració joiosa. 

L' Antifoner, al final de les matines, després de 
l'antífona "Laudate dominum de celis" que acom
panyava el cant deIs salms 148-150, presenta, encara 
que sense rúbriques, cinc antífones molt semblants 
(Brou & Vives [eds.] 1959: 151-152), les quals, 
segons sembla, han de ser considerades com antífo
nGS propies per a acompanyar el cant deIs salms en 
uJna processó. Seria una processó semblant a l'ante
riorment es mentada a les Vitas Sanctorum Patrum 
Emeretensium. Igualment, al final de les segones 
vespres, després del "PSALLENDUM. Dirigat domi
nus vias tuas" , l' Antifoner té quatre antífones, l'últi
ma de les quals és el celebre text «Ibis alleluia, pros
perum iter habebis, alleluia, et iterum revertaris ad 
nos, alleluia, alleluia», seguit de l'extens responsori 
«Fons signatus, alleluia, paradisus plenus fructu[m] 
pomorum, alleluia, alleluia» que alterna amb els 
seus set versets, tots ells amb al·lusions al baptisteri i 
aIs ritus baptismals (Brou & Vives [eds.] 1959: 154). 
Les antífones són breus i senzilles, amb la qual cosa 
indiquen que l'itinerari de l'església al baptisteri és 
fon;:a curt, mentre és evident que l'extens responsori 
ha estat compost per a un ritu més complex com és 
el de tancar i segellar el baptisterio 

L'Oracional de Verona, seguint més o menys 
aquest esquema, per la seva banda, després de la 
benedicció conclusiva de les matines de l' ofici del 
diumenge In carnes tollendas té la ja ben coneguda 
rúbrica que precedeix la completúria núm. 523 on 
s 'indica que aquesta pe~a, «post explicitas laudes 
quas psallendo vadunt usque ad Sancta Iherusa-
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lem», ha de ser resada a l'església de Sant Fructuós 
(Vives [ed.] 1946: 175). La completúria "Letare 
Iherusalem" podria haver estat escrita precisament 
per a ser recitada a la mateixa Catedral, la Sancta 
Iherusalem de Tarragona, si es pogués demostrar 
que els primers mots s'hi refereixen i, a més, si hi 
al· ludís l'expressió «in huius sancte matris gremio 
constituti» que pot ser entesa en el sentit que els 
fidels presents en la cerimonia es troben reunits en 
una església que és la mare de les esglésies de la 
ciutat4

• La peculiaritat de la rúbrica és que fa dir una 
oració que havia estat escrita més aviat per a ser 
resada a la Catedral en una església dedicada a sant 
Fructuós, el nom del qual no s' esmenta en la 
mateixa oració. Per aixo tot porta a pensar que en fer 
la copia de l' actual Oracional de Verona, hom altera 
la rúbrica primitiva afegint-hi al final «que in Santo 
Fructuoso dicenda est». Les raons del canvi se'ns 
escapen i només la identificació d'aquesta església 
de Tarragona -que adapta el Liber Orationum de 
festiuitatibus a les seves necessitats particulars-, 
dintre o fora de la muralla, podria donar una expli
cació valida a aquesta innovació. Cal assenyalar, a 
més, que la completúria no porta benedicció al final, 
la qual cosa fa pensar que la cerimonia no s'acabava 
després de resar-Ia i que se guiri a la missa del 
diumenge, celebrada conjuntament per la clerecia i 
fidels de l'església de Sant Fructuós i els integrants 
d' aquesta processó. 

Semblantment, a l'Oracional, després de la 
completúria i de la benedicció que clouen les sego
nes vespres de la diada, trobem la completúria 
seguida de la corresponent benedicció deIs fidels que 
han de ser dites ad Sancto Petro, és a dir, en una 
església dedicada al príncep deIs apostols, (Vives 
[ed.] 1946: núms. 526-527). EIs dos textos tampoc 
no esmenten el sant patró de l'església i només tenen 
al·lusions a la tematica de la festivitat que es celebra 
i, a més, ja evoquen la joia de la futura festa de 
Pasqua. En aquesta segona processó no hi ha cap 
referencia al' església catedral ni al ritu de tancar el 
baptisteri, fet que fa pensar que l'església de Sant 
Pere no en tenia. 

De tot aixo es pot deduir ben clarament que 
I'Oracional de Verona no havia estat escrit per a la 
mateixa Catedral de Tarragona -la rúbrica «uadunt 
usque ad Sancta Iherusalem» ho mostra molt bé-, 
sinó per a una església situada no excessivament 
lluny de la de Sant Fructuós, des de la qual es podia 
organitzar una processó en acabar 1'0fici de matines, 
per a celebrar-hi la missa. Igualment, l'església per a 
la qual fou escrit I'Oracional no devia pas ser molt 
lluny de la de Sant Pere, indret on acabara, amb la 

4 En aquest sentit, ja J. Serra i Vilaró va cridar la atenció 
sobre el tema d' aquesta oració referit a la Catedral, confonent, 
pero, l'església catedral com a diferent de la Sancta Iherusalem 
(Serra i Vilaró 1936: 96). Aquest fet també va ser destacat per 
J.-V.M. Arbeloa, tot i que la seva interpretació del Codex 
Veronensis resulta insostenible, (Arbeloa 1986-87). 



benedicció de tots els presents, la processó de des
prés de les segones vespres. La manca d'al·lusions 
als ritus baptismals en les dues peces que cal dir en 
aquesta última església també deixa entendre que 
som davant d'una església sense baptisterio L'esglé
sia per a la qual fou escrit 1'Oracional i d'on sorti
rien les dues processons, per últim, podria haver 
estat dedicada al martir roma sant Hipolit si tenim 
present que el manuscrit conté --com a text propi-
1'ofici d'aquest Sant, el qual, com ja s'ha dit, fou 
escrit per l' arquebisbe Eugeni de Toledo a petició de 
Protasi, el metropolita de Tarragona 5

• 

LA UTILITZACIÓ DE 
L'ORACIONAL DE VERONA 
PER A LA INTERPRETACIÓ 
DE LA UBICA CIÓ DELS 
CENTRES DE CULTE DE LA 
TARRACO VISIGODA. ANÁLISI 
DE LES DIFERENTS HIPOTESIS 

Les interpretacions que s 'han realitzat sobre 
aquestes rúbriques són plurals i variades. El que so
bretot ha preocupat els investigadors és la identifica
ció deIs escenaris que s'esmenten en la processó per 
tal de fer la correspondencia amb les restes arqueo
logiques de les esglésies tarragonines. No totes les 
propostes interpretatives comptaven amb el mateix 
ventall de coneixements arqueologics i, obviament, 
les més antigues hipotesis sovint varen ser proposa
des amb una manca d'informació arqueologica. 

Les rúbriques de la dominica in carnes tollen
das de l'Oracional de Verona parlen de tres esce
naris de culte en la litúrgia estacional per a aquesta 
festivitat, la qual es celebrava a Tarraco a finals del 
segle VII o comen~aments del VIII. Aquests tres 
escenaris són: Sant Fructuós, Sancta Iherusalem i 
Sant Pere. Generalment els investigadors els han 
interpretat com esglésies diferents, com edificis in
dependents, encara que hi ha una excepció, com 
veurem tot seguit. 

El problema de la identificació 
de Sant Fructuós 

Un deIs primers investigadors que va utilitzar 
el Codex Veronensis per a la transposició deIs esce
naris de culte sobre els edificis cristians de Tarraco 

5 Un argument per dir que aquest ofici és propi de 
I 'Oracional de Verona és que, mentre a I'Oracional totes les fes
tivitats deis Sants porten benedicció al final de les matines i de 
les vespres, l' ofici de sant Hipolit només en té al final de les 
matines. Amb aixo indica que pertany a un esquema de celebració 
diferent deis altres oficis, i que és un afegitó fet al' arquetipus de 
l' arquebisbe Julia. 
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fou mossen Serra i Vilaró. De tots és coneguda la 
important tasca de recerca que va realitzar Serra i 
Vilaró en la Tarraco paleocristiana i visigoda, sobre
tot per 1'excavació de la Necropolis del Francolí, 
també coneguda com la Necropolis de la Tabacalera, 
els resultats de la qual van publicar-se als anys 
trenta, (S erra i Vilaró: 1929; 1930; 1932; 1935). 

Les excavacions practicades per Serra i Vilaró 
van posar al descobert una gran area cementirial, 
situada a l' est de la ciutat, al costat del riu Francolí, 
juntament amb unes estructures que es van inter
pretar com una basílica que acolliria les relíquies 
dels Martirs tarragonins. Les argumentacions de 
Serra i Vilaró es recolzen fonamentalment en el 
caracter plenament cristia de les sepultures (laudes 
sepulcral s de mosaic, sarcOfegs i inscripcions que 
així ho demostren) i en l'existencia d'un epígraf 
(Vives 1969: núm. 321), molt fragmentari que tant 
Serra Vilaró (Serra i Vilaró 193: 60-61) com Vives 
restitueixen com: «['oo Fru]ctuosi, Au[gurii et 
Eulogii]». Mossen Serra i Vilaró va publicar, en les 
seves memories d'excavació, la planta d'un edifici 
de culte reinterpretat més tard per J. Puig i Cadafalch 
(Puig i Cadafalch 1936) i que després va ser 1'ob
jecte d'un estudi de revisió de tota 1'area de la necro
polis excavada i de la propia basilica per M.D. del 
Amo, (Del Amo 1979, 1980, 1989). 

La basílica i la necropolis del Francolí presen
ten, a judici del seu excavador, un moment d'amor
tització i d'abandonament. Serra i Vilaró va inter
pretar aquest fet provocat per una causa brusca que 
comporta un gran devastament a Tarragona i que, 
segons ell, no podia ser una altra que les incursions 
deIs gots en temps d'Euric, a finals del segle V. 
Aquest fet explicaria un trasllat for~ós de les relí
quies deIs Martirs a un altre temple consagrat per 
acollir-Ies i s'abandonaria aquesta zona de necro
polis perque mancaria el reclam d' enterrament ad 
sanctos (Serra i Vilaró 1932: 85-91). 

Aquesta hipotesi d'abandonament de 1'area de 
culte i de necropolis del Francolí a finals del segle V 
va ser fortament criticada per J. Vives, qui defensa la 
perduració de l' area cementirial fins ben entrat el 
segle VI, basant-se en arguments eminentment 
epigrafics (Vives 1937-1940: 154 i 56-58; Vives 
1969: 58-61). J. Sánchez Real refuta igualment la 
hipotesi de Serra i Vilaró, discutint-li sobretot les 
raons adui"des de devastaments ocasionats pels bar
bars (Sánchez Real 1949: 215). Del Amo se sent 
igualment inclinada a no acceptar una amortització 
de la necropolis ni de la basílica al segle V, perque 
en la revisió que va fer del jaciment va poder obser
var una superposició de paviments per damunt del 
que Serra i Vilaró datava com el d'abandonament, 
de finals de la cinquena centúria, i, per tant, poste
riors, (Del Amo 1979: 283). Darrerament, el Taller 
Escola d' Arqueologia de Tarragona (TED' A) es 
suma amb una altra objecció a la hipotesi de Serra i 
Vilaró: 1'aparició d'una inscripció funeraria in situ 
datada el 503 (RIT 948) demostra que la necropolis 



estaria en funcionament almenys fins a principis del 
segle VI, (TED'A 1987: 187). Tomarem més enda
vant sobre aquesta problemiltica. 

La tesi d' abandonament de l' area de la 
Necropolis del Francolí al segle V, propugnada per 
mossen Serra i Vilaró, requeria identificar un nou 
centre de culte als Martirs, ja que l'Oracional de 
Verona anomena una església de Sant Fructuós en 
epoca visigoda. Coherent amb la seva proposta inter
pretativa, aquest investigador identifica com a tem
ple visigot de Sant Fructuós les restes d'un edifici 
constrult sobre les ruInes de l' antiga cúria romana al 
Forum local, per tal d'honorar els Martirs alla on 
foren jutjats. Serra i Vilaró suposa que la construcció 
d'aquest nou lloc de culte als martirs substituiria el 
del Francolí, datant-lo en temps de l'episcopat de 
Sergi (535-546). L'autor defensa que aquesta nova 
disposició del lloc de culte correspon al que es fa 
al·lusió en l'epitafi de l'esmentat bisbe, creient 
inc1ús haver identificat les restes d'un monestir en 
les estructures trobades enmig del cel obert del 
forum, (S erra i Vilaró 1936: 121-136). Aquesta hipo
tesi va ser també fortament rebatuda, principalment 
per J. Vives arran de l'argumentació inc10sa en els 
epitafis deIs bisbes Joan i Sergi, per qui les restaura
cions que s' esmenten en l' epitafi de Sergi no podien 
ser unes altres que les corresponents a l'església de 
la Necropolis. Per altra banda, J. Sánchez Real reba
tia la localització de Sant Fructuós al mig del forum 
per manca de proves arqueologiques i de documen
tació escrita que perrnetessin parlar d' aquell edifici 
de culte abans del segle XII, epoca en que seria 
fundat pel bisbe sant Oleguer; i objectava, també, la 
inexplicable ausencia d'enterraments d'epoca visi
goda al voltant del Forum, els quals haurien existit 
d'haver estat aquest el lloc de commemoració deIs 
Milrtirs (Sánchez Real 1949: 219). Les darreres 
interpretacions d'aquesta zona de la ciutat identifi
quen les restes d'una basílica jurídica, amb un Aedes 
Augusti, que forrnarien part deIs edificis del Forum 
de la colonia, pero res no diuen de la presencia d'un 
edifici de culte cristia d' epoca visigoda, (Mar & 
Ruíz de Arbulo 1987; Aquilué et al. 1991: 53-54). 

Quan Serra proposava la identificació deIs 
diferents lIocs de culte als martirs tarragonins, 
primer a la Necropolis i despres al Forum local, 
encara no s 'havia descobert l' església de l' arena de 
l' Amfiteatre; aquesta es trobava llavors coberta per 
les ruInes de l'església de Santa Maria del Mirac1e, 
la qual, al seu tom, havia sofert moltes transforrna
cions, des de seu d'una comunitat de monjos 
trinitaris fins a convertir-se en penal al segle XVIII 
(Capdevila 1924). 

Les excavacions de l' Amfiteatre s 'iniciaren 
rany 1948, sota els auspicis de la Fundació Bryant, 
encarregant-se la direcció de les obres a S. Ventura 
Solsona. Els resultats d' aquesta intervenció arqueo
lilgica no han estat, malauradament, objecte d'una 
publicació exhaustiva, encara que comptem amb 
aIgunes notícies donades pel propi S. Ventura en el 

249 

transcurs de l' excavació (Ventura 1954; 1955), 
d'una cronica de J. Sánchez Real sobre les campan
yes efectuades entre el 1948 i el 1953 (Sánchez Real 
1955) i de l'epistolari entre Mr. Bryant i S. Ventura 
(Bryant [ed.] 1972). 

L' any 1987, coincidint amb la creació del 
TED' A, s 'inicia un macroprojecte per a la restaura
ció i l' excavació de l' Amfiteatre, la basílica visigoda 
i l'església romanica, i per a la difusió i l'ajardina
ment d'aquest excepcional monument. Els treballs es 
varen dur a terrne fins a l' any 1989 i han estat fruit 
d'una publicació exemplar, (TED' A 1990). 

D'en<;:a que varen ser descobertes a l'arena de 
l' Amfiteatre les restes d'una església més antiga que 
la de Santa Maria del Mirac1e, per les excavacions 
de la Fundació Bryant, tothom esta d'acord a iden
tificar en aquest monument l'empla<;:ament d'un 
edifici commemoratiu als Martirs tarragonins. La 
veritat és que no existeix cap prova epigrafica que 
confirmi aquesta identificació, tot i que les fonts 
escrites -les Actes de la Passió de Fructuós, Auguri 
i Eulogi i Prudenci- esmenten que l' escenari del 
martiri fou, precisament, l' Amfiteatre. En conse
qüencia, es tracta d'una deducció. 

També cal assenyalar que, a partir del des
cobriment de l' església de l' Amfiteatre, ningú no va 
tomar a parlar del que Serra i Vilaró creié identificar 
com a Sant Fructuós a les restes de la cúria del 
Forum local. Tot i que sembla que la documentació 
no perrnet confirmar l'existencia d'aquesta església 
fins al segle XII, el cert és que potser caldria tomar a 
revisar quines restes arqueologiques se'n conserven, 
amb previsió a I'hora de fer obres de remodelatge en 
aquell indret de l' antic Forum local. El dubte, doncs, 
segueix existint. 

El principal problema del plantejament en la 
identificació de l'església de Sant Fructuós creiem 
que rau justament en les fÚbriques de l'Oracional de 
Verona. En aquest llibre litúrgic tarragoní només 
s'esmenta una sola eeclesia Sane ti Fruetuosi i la 
realitat arqueologica ens apunta diverses possibili
tats. Ja s'ha comentat que Serra i Vilaró proposava 
la destrucció de la basílica de la Necropolis del 
Francolí i el trasllat de les relíquies a un nou esce
nari de culte al Forum. Cal dir, pero, que les fonts 
escrites -les Actes i Prudenci- no especifiquen el 
lloc on va tenir lloc el judici de Fructuós i els seus 
dos diaques. D'aquesta manera, teníem un sol lloc 
de culte als Martirs en epoca visigoda, és a dir, con
temporani a 1 'Oracional. 

Tanmateix, després de la troballa de l'església 
de l' Amfiteatre, P. de Palol propugnava una datació 
d'aquest edifici entre els temples deIs segles VI i 
VII, per criteris estilístics de l'absis en forma de 
ferradura, i defensava també una traslació de les relí
quies deIs Martirs, des de la basílica del Francolí 
(Palol 1967: 59-62), posició que mantenia fa pocs 
anys (Palol 1991: 319). De la mateixa manera, 
Schlunk i Hauschild daten aquest singular edifici, 



per mitja de la forma en ferradura del seu absis, 
entre els temples visigots, tot i que assenyalen una 
datació imprecisa a partir de la desafectació de 
l' Amfiteatre com a edifici d' espectacles a finals del 
segle V, (Schlunk & Hauschild 1978: 161). 

La intervenció del TED' A el 1987 no va 
comptar, malauradament, amb prou seqüencies 
estratigrafiques per datar l' església de l' Arnfiteatre. 
Malgrat tot, els excavadors van trobar les restes d'un 
petit testimoni d'on s'ha pogut recuperar un redult 
lot de ceramica que daten a mitjans del segle V i que 
estableixen com a terminus post quemo El TED' A, 
pero, considera insuficients aquests arguments i es 
decanta per una data més tardana per a la construc
ció de 1'edifici, posterior al 555, és a dir, a la segona 
meitat del segle VIo, probablement, a finals 
d'aquesta centúria. Les raons adduldes són els crite
ris estilístics per a la datació d'alguns fragments 
d'escultura ornamental apareguts a 1'església, cri
teris que són prou fragils, perque en sabem ben poc 
de l'evolució de l'escultura en epoca visigoda a 
Tarragona; i, per altra banda, utilitzen un argument 
ex silentio de l'epigrafia. Proposen que l'erecció 
d'aquesta església no la va poder fer el bisbe Joan 
(470-520) ja que el seu epitafi no en fa esment. 
Tampoc creuen que el seu successor -----el bisbe Sergi 
(520-555)- en fos el constructor, ja que el seu epi
tafi fa referencia a la reparació d'un teulat d'una 
església i al bastiment d'un cenobi (RIT 938 i 939), 
pero no esmenta -al seu entendre- res en relació a 
l' edifici de culte de l' Amfiteatre. Així dones, defen
sen que la construcció d'aquest escenari de culte als 
Martirs ha d'ésser posterior a la mort de Sergi, 
al 555, sense poder precisar la data del seu abando
nament per haver desaparegut tota la seqüencia 
estratigrafica posterior a la seva edificació (TED' A 
1990: 233-234). 

La proposta de datació de l'església de 
l' Amfiteatre a mitjans o finals del segle VI defen
sada pel TED' A coincideix amb les altres hipotesis 
cronologiques deIs autors anteriorment citats. 
Creiem que 1'existencia de 1'Oracional i la menció 
de Sant Fructuós en aquest text litúrgic ha condi
cionat extraordinariament les propostes per datar 
aquesta església en epoca visigoda. De fet, les 
seqüencies estratigrafiques per datar la construcció i 
l'abandonament de l'edifici ja estaven perdudes 
quan el TED' A va intervenir. El petit testimoni que 
van trobar amb ceramica de mitjans del segle V no 
és argument suficient per establir un terminus post 
quem -no és la prova arqueologica concloent- que 
permeti fixar la data de l' edificació al segle VI. Així 
dones, els arguments addults per mantenir aquesta 
data són, si més no, discutibles; i també sembla 
haver jugat un paper important la certesa de saber 
que Tarragona tenia un lloc de culte dedicat a sant 
Fructuós a finals del segle VII. 

Amb aquestes observacions no pretenem, en 
cap moment, posar en dubte que l'església de 
l' Amfiteatre fos l' escenari de culte a sant Fructuós 
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durant 1'epoca visigoda, ni tampoc que la seva data 
de construcció fos, també, de la mateixa epoca, en
cara que per sostenir aquesta proposta manquen pro
ves arqueologiques. El que sí que val la pena qües
tionar-nos són els nombrosos interrogants que 
planteja encara aquest excepcional monument. No 
sabem si la implantació d' aquest edifici de culte a 
l' arena -----en una data tan tardana com la que hom 
proposa- no amaga l' existencia d' algun tipus de 
memoria anterior. Des del punt de vista arqueologic 
potser encara es podria intervenir en alguns deter
minats sectors que ajudarien a ac1arir aquestes 
incognites 6. 

Si, com hem assenyalat anteriorment, la data
ció de l' església de l' Amfiteatre es fa en funció de 
les dades aportades per 1'Oracional sobre 1'existen
cia d'un únic centre de culte a sant Fructuós en 
epoca visigoda, i en funció de l' abandonament de la 
basílica del Francolí, estem reproduint els mateixos 
es quemes de pensament de Serra i Vilaró, que pro
posava el trasllat de les relíquies a un nou escenari 
constrult al Forum local sobre les restes de la antiga 
cúria, només que aquesta vegada el lloc és el propi 
del martiri: l' Amfiteatre. 

La realitat arqueologica del complex cristia del 
Francolí no permet assegurar el moment d' abando
nament -si realment es tracta d'un nucli funerari 
focalitzat a partir de la tomba deIs Martirs tarrago
nins-. El que sí sembla clar és que no es va produir 
al segle V, com volia Serra i Vilaró. L'epigrafia, 
analitzada per J. Vives, permet parlar de la perdura
ció d' aquest centre de culte fins al segle VI o VII 
(Vives 1937-1940: 154 i 56-58). La revisió de M.D. 
del Amo també secunda aquesta perduració, (Del 
Amo 1979: 283)1. 

Així dones la perduració, gairebé segura, del 
centre de culte martirial del Francolí en epoca visi
goda i la datació poc precisa de la construcció de 
1'església de l' Amfiteatre en el segle VI ens plante
gen nous problemes en la identificació de l' ecclesia 
Sancti Fructuosi esmentada en les rúbriques de 
l'Oracional de Verona. En primer lloc tenim el pro
blema de la simultaneltat d' ambdós llocs de culte, 
mentre el text litúrgic només esmenta un escenari de 
culte dedicat a sant Fructuós. Sincerament creiem 
que apurar les dates d'abandonament del primer per 
traslladar el lloc de culte al' Amfiteatre és fon;ar 
les escadusseres dades que tenim. De fet, si mai es 
pogués arribar a demostrar que al' arena de 
l' Amfiteatre ja existia una petita memoria en epoca 

6 Vegeu el nostre trebal! Le martyrium de Fructuosus, 
Augurius et Eulogius dans ['arene de [' amfitéatre de Tarragone, 
Byzantion, 1994, (en premsa). 

7 Una sivella de cinturó existent a les vitrines del Museu de 
la Necropolis es data al segle VII. Sembla ser que mossen Serra 
i Vilaró desestima aquest objecte en la seva tesi d'abandonament 
del complex del Francolí per haver aparegut sen se context sobre 
les capes de terra superficials, (PaloI1953: 95-96). 



paleocristiana, també tindríem el problema de la 
simultane"itat de dos 1I0cs de culte als Milltirs tarra
gonins en aquesta epoca. 

Com hem d' entendre doncs l' existencia de dos 
edificis de culte dedicats a Fructuós i als seu s 
diaques? A quin deIs dos es refereix la rúbrica de la 
dominica in carnes tollendas de l'Oracional? In 
Sancto Fructuoso és la menció del text litúrgic com 
tota senya identificativa, en el seu ordre proces
sional. Cal pensar, lIavors, que en el moment en que 
esta en ús aquest text litúrgic només existia un esce
nari de culte als Martirs amb aquest nom i on es 
poguessin celebrar festivitats solemnes, com el diu
menge de Carnestoltes. Si la basílica del Francolí 
encara perdurava en aquesta epoca, és raonable 
pensar que duria un altre nom i que la seva funciona
litat seria diferent, més com una església cementirial, 
amb la seva atracció de tumulatio ad martyres. 

Per raons logiques de topografia de la ubicació 
d' ambdós centres de culte martirial -considerant, 
evidentment, les realitats arqueologiques que conei
xem actualment-, hem de pensar que la statio que 
esmenta 1'Oracional com Sant Fructuós és l'església 
de l' Amfiteatre. El Francolí queda massa lIuny de 
1 'itinerari que marca la processó, ja que les altres 
estacions que esmenta la rúbrica es situen -com 
veurem seguidament- a 1'interior de les muralIes. 

Voldríem fer unes darreres observacions sobre 
la identificació deIs 1I0cs de culte a sant Fructuós en 
epoca medieval, en pIe segle XII, i assenyalar la per
dua de la memoria deIs antics escenaris d'epoca 
paleocristiana i visigoda. De la Necropolis se'n perd 
absolutament el record -tot i que al segle XIII es 
consagra Santa Magdalena de BelI-Lloc- i a 1'arena 
de l' Amfiteatre, paradoxalment, es construeix una 
església nova dedicada a santa Maria del Miracle. 
Tenim documentada una església dedicada a sant 
Fructuós al Forum local-la que Serra i Vilaró volia 
fer visigoda- i, més tard, tenim constancia d'un 
Sant Fructuós, situat "al Corral", nom amb que les 
fonts medievals denominen les restes del Circo 
Finalment es coneix al segle XVII una altra església 
dedicada a sant Fructuós sota 1'actual Ajuntament 
(Riu 1990; PladevalI 1991; Menchón et al. 1994, en 
premsa). 

La Sancta Iherusalem 
, i l'empla-;ament de la Catedral 

Sobre la segona església esmentada en les 
:rúbriques del diumenge de Carnestoltes al Liber 
orationum de festiuitatibus, la Sancta Iherusalem, 
1110 tenim cap prova arqueologica ni epigrafica 
concloent que permeti identificar-la ni situar-la en el 
teixit urba de la Tarraco tardo-romana. 

El terme de Sancta Iherusalem es refereix 
!tense cap dubte a l' església catedral, la qual cosa ja 
assenyalava el P. Flórez al segle XVIII (Flórez 
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1770). Es tracta d 'una terminologia for~a freqüent 
als textos escrits hispanics d'epoca visigoda. J. Serra 
i Vilaró, pero, no acceptava la identificació d'aquest 
terme amb el de la Catedral, proposant que la Sancta 
Iherusalem seria una església diferent, situada a prop 
de Sant Fructuós (Serra i Vilaró 1936: 95-97). 
Després deIs trebalIs de R. Puertas, on es demostra 
que la Sancta Iherusalem correspon sempre a la 
Catedral en els textos hispanics -patrístics, litúrgics 
i de dret conciliar-, ja no hi ha raó per dubtar de 
la identificació d' aquesta església, esmentada a 
1'Oracional, com la Catedral de Tarraco en epoca 
visigoda, (Puertas 1967: 207; 1975: 120; Pinell 
1982: 177-179). Aquesta denominació és, pero, un 
títol de tipus generic i no impedeix que les catedral s 
hispaniques, a repoca visigoda, fossin també dedi
cades a la Verge Santa Maria o als sants deIs quals 
conservaven relíquies, com succeIa als altres paIsos 
de l'occident cristia8

• 

La realitat arqueologica del coneixement deIs 
monuments cristians de l' Antiguitat tardana de 
Tarragona no permet localitzar l' empla~ament 
topografic de la seu catedral. La ubicació de la 
Catedral romanica i gotica a la terrassa superior 
-l'antic recinte sagrat de la ciutat romana- ha 
determinat sobremanera totes les propostes interpre
tatives relatives a la situació de la seu episcopal 
d' epoca visigoda. 

J. Serra i Vilaró va practicar unes excavacions 
al costat de Santa Tecla la VelIa, on va trobar dos 
capitelIs i dues bases de columnes que identificava 
com a elements pertanyents a la primitiva Catedral 
(Serra i Vilaró 1960: 93-97). Anys després, T. Haus
child realitza una intervenció arqueologica al jardí 
de Santa Tecla trobant dos carreus disposats en 
forma de ferradura que data, amb criteris estilístics, 
del segle VII, juntament amb dues tombes de data 
incerta, pero de tipologia semblant a les aparegudes 
a l' Amfiteatre 9; aquests arguments són els que por
taren aquest investigador alemany a identificar 
l'empla~ament de la Catedral visigoda en aquest 
indret (Hauschild 1982-1983). Darrerament, les 
excavacions efectuades a la seu del Col·legi d'Ar-

, Vegeu, en aquest sentit les Vitas Sanctorum Patrum 
Emeretensium, IV, IX, 7-8: «( .. .) eclesiam sancte Marie, qua 
sancta Iherusalem nunc usque uocatur ( ... J.» (PL 80, col. 135; 
Maya [ed.] 1992: 42). 

9 Una d' aquestes tombes revela un gerro litúrgic de bronze 
que es data a les darreries del seg1e VII, (Palol 1994: 73). Les 
característiques d'aquest aixovar tan peculiar podrien fer pensar 
que es tracta de la tomba d'un membre de la clerecia, probable
ment un diaca. La seva contemporaneHat amb el text de 
l'Oracional de Verona fan temptadora la possibilitat d'identificar 
la seva situació amb l'empla~ament de la Catedral. Tanmateix cal 
tenir en compte, com veurem més endavant, que aquest text litúr
gic no fa un recompte exhaustiu de totes les esglésies existents a 
Tarragona a finals del segle VII o principis del VID. En qualsevol 
cas, el que sí és prou eloqüent és la propia existencia d'aquesta 
tomba eclesiastica com a revelació d 'un centre de culte a les 
immediacions de Santa Tecla la Vella, d'aquesta epoca. 



quitectes, al carrer de Sant Llorenlf, han posat al 
descobert un edifici que es data als segles V i VI, i 
que es relaciona amb les dependencies de la Catedral 
tardo-romana i visigoda, (Aquilué et al. 1991: 32; 
1993). 

Des del punt de vista merament documental, 
S. Ramón defensa la situació de la seu visigoda entre 
la paret del jardí de Santa Tecla i l' actual església de 
Sant Llorenlf, al costat del Col-legi d' Arquitectes 
(Ramón 1984; 1993). En aquest mateix sentit, J.-V. 
M. Arbeloa es pronuncia a favor de la localització de 
la Catedral visigoda a sota de 1'actual seu, identifi
cant l' edifici a sota del carrer de Sant Llorenlf com 
una dependencia del palau episcopal; apunta, també, 
la situació centrada de la Catedral actual respecte a 
les estructures del recinte sagrat roma, en un lloc 
preeminent, la qual cosa el porta a proposar que es 
trobi sobre el temple paga, (Arbeloa 1989). 

Totes aquestes hipotesis sobre l'emplalfament 
de la Catedral visigoda de Tarragona tenen un valor 
eminentment conjectural. Les intervencions arqueo
logiques no ofereixen proves suficients per assegurar 
que les restes trobades per Serra i Vilaró o per Haus
child es puguin identificar amb un edifici cristia i 
menys amb la seu episcopal. Aixo no vol dir que 
nosaltres refutem la ubicació de la Catedral a la 
terrassa superior; senzillament creiem que es neces
siten més proves convincents. És evident que no tots 
els edificis documentats per l'arqueologia i datats 
en epoca paleocristiana i visigoda han de tenir forlfo
sament una funcionalitat relacionada amb el culte 
cristia. 

De les dades aportades per l'arqueologia, úni
cament el testimoni de la troballa de les dues tombes 
al jardí de Santa Tecla, en les excavacions de Haus
child, pot ser significatiu, al nostre entendre. 
Malauradament, les apreciacions cronologiques 
donades per l' excavador es basen en la seva tipo
logia: tot i que les relaciona amb les tombes de 
l' Amfiteatre, les troballes de Santa Tecla corres
ponen a un tipus d' enterrament -les cistes de 110-
ses- molt freqüents tant a l' Antiguitat tardana com 
a 1 'Edat Mitjana. Malgrat aquesta imprecisió, cal 
reflexionar sobre la presencia d'aquests enterraments 
intra muros a la terrassa superior, els quals -si es 
pogués demostrar la seva cronologia- serien els 
indicadors de la proximitat d'algun centre de culte 
cristia, motiu aquest que autoritza la transgressió 
de les lleis romanes que prohibien l'ensebeliment 
dintre les muralles de les ciutats. 

Una altra dada interessant, encara que s'ha de 
valorar amb molta prudencia, és la troballa a les 
excavacions de Santa Tecla la Vella d'una creu 
calada, al carrer de les Coques. D'altres semblants 
van trobar-se al' Amfiteatre i també a les excava
cions de la plalfa del Rovellat. La funcionalitat 
d'aquestes creus és forlfa discutida, potser com a 
elements de decoració deIs temples visigots 
(Menchón 1994, en premsa), tot i que hem de ser 
prudents a l'hora de valorar si són indicadores de la 
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presencia d'un edifici de culte cristia 10. En aquest 
sentit, les excavacions dutes a terrne a la plalfa del 
Rovellat per M. Berges van documentar un edifici 
rectangular amb creus calades, fragments de DS.P 11 

sota el paviment i restes ornamentals que data en 
epoca visigoda (Berges 1974); per a nosaltres no són 
proves concloents de la presencia d 'una església 
visigoda 12. 

Malgrat els intents hipotetics per ubicar la 
Catedral o la Sancta Iherusalem mencionada a 
l'Oracional, les proves arqueologiques no són deter
minants per poder-la situar a la terrassa superior de 
la ciutat de Tarraco. 

L'església de Sant Pere 

La rúbrica 526 de la festivitat de Camestoltes 
de l'Oracional assenyala que, després de la comple
túria i de la benedicció que clouen les segones ves
pres de la diada, hom es dirige ix cap a Sant Pere, on 
es fa una completúria seguida per la seva corres
ponent benedicció: Completoria ad Sancto Petro 
(Vives 1946: 176). 

L'arqueologia no ofereix cap prova concloent 
per poder situar el temple, ni tampoc l'Oracional és 
gaire explícit sobre la seva ubicació. No sabem per 
la documentació contemporania si cal cercar aquesta 
església a l'interior o a l'exterior del recinte murari. 

Els diferents autors que s 'han ocupat de la 
identificació deIs edificis esmentats al Liber Oratio
num de Verona no s 'han mostrat massa preocupats 
per ubicar aquesta església de Sant Pere, sobretot si 
ho comparem amb l'interes que ha despertat sempre 
la identificació de la seu catedral i l'església de Sant 
Fructuós. 

El primer que es pronuncia sobre la situació 
d'aquesta església va ser J. Serra i Vilaró, qui la va 
identificar amb Sant Pere de Sescelades, una esglé
sia d'epoca medieval que es troba en un turó a pocs 
quilometres del recinte urba. Les raons que el van 
portar a fer aquesta proposta són clarament les topo
nímiques i les troballes fortui"tes -no va poder por
tar a terme mai una intervenció arqueologica- de 
vestigis romans, estatuetes i elements funeraris, 
i defensava l'existencia d'un temple a Isis seguint 
la proposta de Pon s d'Icart, al segle XVI, quan va 

10 No és aquest ellloc per fer una crítica de l'estat actual 
del coneixement de l'escultura i deIs elements ornamental s 
d'epoca visigoda, pero sí volem manifestar que és molt arriscat 
fer-ne ús per a la datació arqueologica de l'arquitectura. 

" Les sigles DS.P signifiquen "derivées-des-sigillées 
paléochrétiennes", (cf. Rigoir & Rigoir 1987; i darrerament 
Bacaria, Buxeda, Rigoir & Rigoir 1993). 

12 Vegeu, en aquest mateix volum, les opinions de 
J. Menchon, Josep Ma. Macias i A. Muñoz al respecte. Agraim 
a J. Menchon la confian~a de facilitar-nos els seus treballs encara 
inedits. 



trobar una inscripció en aquest indret dedicada a 
aquesta deessa (Serra i Vil aró 1936: 108-112). 

Darrerament, el grup CODEX ha fet una inter
venció arqueológica a prop d'aquesta zona, a 
la urbanització del Mas Rimbau/Mas Mallol, on 
s'ha localitzat una gran area de necropolis, amb 
tombes d 'inhumació que daten entre finals del 
segle III i el primer quart del segle V. La cronologia 
la proposen, sobretot, a partir deIs contenidors de les 
sepultures en amfora i per restes ceramiques, tot i 
que l'aixovar és for¡;:a escadusser. EIs excavadors 
suggereixen la possibilitat de relacionar aquesta area 
de necropolis ubicada al terme de Sant Pere de 
Sescelades amb el temple de Sant Pere esmentat per 
l'Oracional, tal com proposava Serra i Vilaró (Benet 
et al. 1992: 84-85). En total s'han recuperat unes 
dues-centes tombes, pero cap no presenta signes 
fefaents de cristianisme. Tampoc s'ha pogut identifi
car cap edifici de culte cristia en aquest indret que 
permeti parlar d'una església d'epoca visigoda, com 
molt bé puntualitzen els excavadors. La situació 
d'aquesta necropolis tardo-romana en aquesta zona 
de la ciutat és prou important per coneixer la topo
grafia de Tarragona al' Antiguitat tardana, peró 
no hem de pensar que totes les arees funeraries 
d 'aquesta epoca s 'han de relacionar for¡;:osament 
amb centres de culte cristia. 

La ubicació del temple visigot de Sant Pere al 
turó de Sant Pere de Sescelades, proposada per Serra 
i Vilaró i CODEX, resulta massa allunyada de 
la ciutat, si pensem en termes practics a 1 'hora 
de restituir 1'itinerari de la processó documentada 
a l'Oracional de Verona. 

En el Diplomatari de Santa Maria de Poblet, 
editat per A. Altisent, hi ha un document --datat el 
l174 per 1'autor- que dóna una clara situació de 
l'antiga església de Sant Pere 13. Tractant-se d'un 
document de l' epoca de repoblació de la ciutat, 
crciem que aquest temple es pot relacionar amb 
l'esmentat per l'Oracional i que es tracta, certament, 
de l'església visigoda de Sant Pere. La importancia 
de les referencies de lloc que dóna el document ens 
obliga a transcriure'l per a una millor comprensió 
del seu empla¡;:ament: 

«In Christi nomine. Sil notum cunctis presentibus et futu
ris, quod ego Guilelmus, Dei gratia Tarachonensis archie
piscopus, apostolice Sedis legatus, assensu et voluntate 
Raimundi preposili et Geraldi dekani ac totius conventus 
Tarachonensis ecclesie, damus tibi dilecto filio Ugoni 
Populetensi abbati et universo conventui eiusdem cenobii, 
in perpetuum, illam voltam que dicitur antiquitus ecclesia 
Beati Petri, cum solo in circuitu, quod est infra menia 

IJ Serra i Vilaró coneixia aquest document, pero no el va 
entcndre, ja que partia del pressupost que Sant Pere de rOracional 
es trobava al terme de Sant Pere de Sescelades, i identificava els 
banys que s'esmenten al document amb les restes de conduccions 
d 'aigua que es trobaren en aquell paratge, (SeITa i Vilaró 1936: 
108-lll). També utilitza aquest document E. Riu, pero no el 
relaciona amb el problema de Sant Pere d'epoca visigoda, (Riu 
1990: 13). 
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civitatis Tarachone, in villa antiqua, iuxta murum, prope 
turrium Poncii de Timor, quem tenet per Guilelmum 
de Cervaria. Et sicut affrontat ah oriente in halnea anti
qua et sicut est signatum a cantone halneorum versus 
platheam comunem, et a meridie in murum civitates, et 
ah occidente in solum Poncii predicti de Timor, et sicut 
tendit a cantone illius volte ad cellarium Arnaldi de 
Bitulona defuncti, et a circio in platheam iamdictam, sic 
eam voltam cum solo iamdicto tibi et universo conventui 
Populeti damus, ad domos scilicet hedificandas sine ora
torio, ab abisso usque ad sumum, cum ingressibus et 
egressibus cunctis in perpetuum, salva semper ¡idelitate 
Tarachonensi ecclesie et archiepiscopi. Si quis hoc fregerit 
in duplo componat et postea firmum perheniter maneat. 
Actum est kalendas marcii, anno Mº Cº LXXº lIIº dominice 
incarnationes.» 

(Altisent 1993: 361-362). 

En aquest document, Guillem de Torraja, 
arquebisbe de Tarragona, dóna a Poblet una volta 
anomenada antigament església de Sant Pere i 
la terra del voltant. La seva situació és clarament 
fora de la ciutat del segle XII, situada a la part baixa 
de la mateixa, justament al sud del Mur Vell, que en 
aquesta epoca és el mur septentrional del Circ roma i 
contigu al del Forum provincial; a prop d'una torre 
-difícil d'identificar-; confronta amb una pla¡;:a 
comú, identificada com la pla¡;:a del Rei (platheam 
comunem), a orient amb uns banys. Les terres ator
gades en aquest document llinden al sud amb el mur 
meridional del Circ, amb les voltes conegudes com 
de Sant Hermenegild. Al nostre entendre, el terme 
llatí volta es refereix a les voltes del Circ les quals, 
un cop desafectada la seva funció com edifici 
d'espectacles -al segle V (Dupré et al. 1988)-, 
s'utilitzen com a llocs d'habitació, d'emmatza
gament i, pel que sembla, també hi construixen una 
església, la de Sant Pere. Pel que es despren del 
document, aquesta església estaria situada a a la 
cap¡;:alera oriental del Circ, molt a prop del Pretori, 
de l' actual pla¡;:a del Rei i del Portal del Rei, antiga 
porta romana de la muralla. 

Amb aquesta nova ubicació de l'església de 
Sant Pere que proposem caldria potser relacionar la 
troballa de cinc tombes d'inhumació d'epoca tardo
romana en les excavacions de la Torre de Pilats 
realitzades per A. Balil en la decada deIs seixanta 
(Balil 1969). L'existencia d'aquestes tombes dintre 
del recinte murari de la ciutat havia estat fins ara un 
fet d' obscura explicació; potser la proximitat de 
l'església de Sant Pere fa que aquesta antiga troballa 
arqueológica cobri un nou sentit per adscriure' s al 
recinte funerari d 'un edifici de culte i, d' aquesta 
manera, es justifica la transgressió deIs costums 
romans d'enterrar fora delpomerium de les ciutats. 

Aquesta és, doncs, la nostra proposta per a 
situar l' església de Sant Pere en temps visigots. 
Caldd, pero, fer una comprovació acurada d' aquesta 
hipotesi mitjan¡;:ant l'arqueologia. Passem a veure, 
tot seguit, el tra¡;:at que l'itinerari de la processó refe
renciada a 1'Oracional de Verona i la nostra proposta 
de situació del edificis de culte cristia dibuixen sobre 
la topografia cristiana de la ciutat de Tarragona. 



LES PROCESSONS DE LA 
FESTIVITAT DE CARNESTOLTES 
A L'ORACIONAL DE VERONA 
I LA TOPOGRAFIA CRISTIANA 
DETÁRRACO 

En la nova interpretació de 1'Oracional que 
proposem hi ha dues processons que es celebraven el 
diumenge In carnes tollendas. Les estacions esmen
tades en les rúbriques d' aquest llibre litúrgic són 
esglésies que entren dintre del circuit processional 
de la litúrgia estacional de la comunitat tarragonina 
que utilitzava el Codex Veronensis vers 1'any 700. 

Contdtriament a com sempre s 'havia cregut, 
1'Oracional de Verona no és un codex propi de les 
celebracions litúrgiques de la Catedral de Tarragona. 
Si el Liber Orationum hagués estat en ús per a la 
litúrgia catedral, hom no s'hauria vist obligat a rubri
car la processó amb el "uadunt usque ad Sancta 
Iherusalem". L'esquema litúrgic, pero, segueix 
1'establert per Julia de Toledo, vers el 680, i conté 
els textos (completúries, cants i benediccions) 
previstos per a la solemne processó del final de 
les matines i una altra processó pel final de les 
vespres amb la clausura del baptisteri i el comiat de 
1'AI·leluia, que precedien la Quaresma i que havien 
de celebrar-se a totes les seus episcopals. L'adapta
ció d' aquest esquema celebratiu per a la comunitat 
tarragonina que utilitza el Codex Veronensis va obli
gar a fer un afegitó a la rúbrica, on s' especificava 
que la completúria s'havia de dir a 1'església de Sant 
Fructuós, en comptes de la Catedral, que es com 
havia estat previst en la composició toledana, tal 
com demostra part de la rúbrica i també segurament 
el comen9ament del text -Letare Iherusalem- ja 
comentats. 

Val a dir, per altra banda, que 1'església que 
utilitza 1'Oracional en la versió que ens ha arribat 
tampoc pot ser la de Sant Fructuós, perque també 
apareix en les rúbriques com una estació en les 
processons de la diada. Cal subratllar, pero, que 
la manca de benedicció després de la completúria fa 
pensar que aquesta comunitat celebraria la missa 
a Sant Fructuós, és a dir, al' Amfiteatre. 

Pels mateixos arguments hem de desestimar 
l' església de Sant Pere com a seu d' aquesta comu
nitat, ja que apareix citada a la rúbrica que precedeix 
la completúria que té lloc després de les segones 
vespres. 

Per raons logiques hem de considerar que hi ha 
una omissió obvia en el manuscrit de l'església de 
la comunitat per a la qual va ser adaptada aquesta 
versió del Liber Orationum de festiuitatibus. Es 
tracta d 'una quarta església -a part de les tres 
esmentades de Sant Fructuós, Sant Pere i la Cate
dral-, 1'advocació de la qual creiem que molt bé 
podria tractar-se de Sant Hipolit, tenint en compte 
que el cOdex conté l'ofici propi d'aquest Sant, escrit 
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per Eugeni de Toledo a petició de l' arquebisbe 
Protasi, com ja s 'ha comentat. 

Així doncs, ambdues processons contemplades 
en la festivitat del diumenge de Carnestoltes tenen 
un mateix punt de partida, el de l' església de 
la comunitat que utilitzava el Codex Veronensis, 
el nom de la qual ens és desconegut, pero que 
proposem -amb totes les reserves- identificar-lo 
amb Sant Hipolit. Desconeixem també el seu lloc 
d'emplac;,;ament dins la xarxa urbana de Tarragona a 
l' Antiguitat tardana, pero en podem fer algunes 
observacions. 

La primera processó, organitzada després 
de 1'ofici de matines, en lloc d'anar cap a la Catedral 
-cantant els AUeluies-, es dirigia a Sant Fruc
tuós, a l' arena de l' Amfiteatre, on resaven la com
pletúria de final de la processó i segurament hi cele
braven la missa propia de la festivitat. La segona 
processó estava prevista després de la completúria 
i la benedicció que c10uen les segones vespres 
-fetes a 1'església propia de la comunitat- cap a 
Sant Pere, on tenia lloc un altra estació amb la seva 
completúria i benedicció corresponents. Després 
d'acabar aquest ofici, la comunitat tomaria cap a la 
seva església. 

Per tot aixo, creiem que aquesta quarta església 
de la comunitat que utilitzava el Codex Veronensis 
no havia de ser massa lluny ni de Sant Fructuós ni de 
Sant Pere, perque són els llocs on es dirigeixen a 
primera hora del matí -Sant Fructuós- i on acaben 
la segona processó, després de les segones vespres 
-Sant Pere-. Com que Sant Fructuós és a 
l' Amfiteatre, i Sant Pere a una volta de la capc;,;alera 
oriental del Circ, reutilitzada per a construir-hi 
una església, com ja hem comentat, tenim que 
1'església de la comunitat es situaria en les seves 
immediacions. Certament, Sant Fructuós a l' Amfi
teatre sembla el lloc més allunyat on es dirige ix la 
comunitat en les esmentades processons. També és 
veritat que la ubicació de Sant Pere i de Sant 
Fructuós estan dibuixant un sector, l' oriental, per 
a les processons (fig. 1). La nostra església podria 
molt bé situar-se en aquesta are a urbana, a prop 
de Sant Pere, comunicada amb Sant Fructuós a 
l' Amfiteatre, mitjanc;,;ant una de les portes d'aquesta 
part de la muralla, potser el Portal del Rei. 

Pel que fa a la topografia cristiana de Tarra
gona en epoca visigoda cal tenir present que, ja que 
el manuscrit va ser adaptat per a una comunitat 
parroquial o monastica, el repertori d'edificis de 
culte esmentats no té perque ser exhaustiu, és a dir, 
que podien haver existit altres esglésies no esmenta
des per 1'Oracional de Verona. 

Esperem que algun dia l' arqueo logia pugui 
comprovar aquesta nova interpretació del Codex 
Veronensis que proposem. La ubicació de Sant 
Fructuós sembla fon¡:a versemblant. Una comprova
ció arqueologica seria necessaria per a la hipotesi de 
1'emplac;,;ament de Sant Pere a la capc;,;alera oriental 



del Circo De la mateixa manera, com que sembla 
--en l'estat actual deIs nostres coneixements- que, 
vers el 700, la part baixa de la ciutat ja era abando
nada '4, podríem pensar que la situació idonia de 
"1' església de Sant Hipolit" seria al sector oriental 
intramurs de la ciutat. Aquesta proposta és, a més de 
la identificació d'un nou edifici de culte tarragoni en 
epoca visigoda, un repte per als treballs arqueologics 
que es van duent a terme a la capital de la Tarraco
nense i per als estudis de les transformacions de la 
topografia de les ciutats antigues. 

abril, 1994 

" Tanmateix, vegeu en aguest volum la proposta de 
J. Mcnchon el al. sobre la transformació d'aguesta par! de la ciu
tat en horta, és a dir, en un canvi del paisatge urbii de Tarragona, 
(Menchon et al. 1994). 
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POST SCRIPTUM 

Després d 'haver redactat aquest artic1e, s 'ha 
descobert a Tarragona un nou conjunt cristia amb 
església, zona residencial i area industrial al costat 
del nuc1i funerari de la Necropolis de la Tabacalera, 
a l'altre cantó de la carretera de Valencia. La troba
lla s'ha prodult durant la construcció d'una nova 
area comercial i ha estat objecte d'excavació pel 
Laboratori d' Arqueologia de la Universitat Rovira i 
Virgili de Tarragona, e1s resultats de la qual es dona
ran a coneixer a principis de l'any 1995. Esperem 
que la importancia que la nova església té per al 
coneixement de la topografia cristiana de Tarraco 
sensibilitzi les autoritats competents en la seva sal
vaguarda. 

Aquest nou descobriment en principi no ha 
d'afectar la interpretació que donem en aquest tre
ball sobre les rúbriques de l'Oraciona1 de Verona. 
Esperem veure aviat publicats els resultats de l'exca
vació, perque vindran a enriquir els coneixements 
arqueologics de la topografia cristiana de la capital 
de la Tarraconensis. 
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FIGU RA 1: Núm. l. S"nl" Jcru \"lem (caled r"1 mediev" I): núm . 2. Sanl Frucluós (A mfilealre): núm . 3. Sanl Pere (", 'illa ,'erer;s ('om;r;sse" medieva l. 
baixada Peixaleria/voltes Sanl Hermenegil d). 
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